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Actimo käyttöohjeet 

Yleiset ohjeet 
 
 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen istuimen käyttöönottamisesta 
 Pidä käyttöohjeet helposti saatavilla ajoneuvossa 
 Istuimen saa asentaa, huoltaa ja korjata ainoastaan asiantuntija kansallisten säännösten ja kulkuneuvon valmistajan 

asennusohjeiden mukaisesti. Jos istuinta ei ole asennettu ja/tai korjattu asianmukaisten ohjeiden mukaisesti, niin 
kaikki takuut  ja vaateet lakkaavat olemasta voimassa. 
Kansalliset asennusohjeet  ovat saatavilla istuimen maahantuojalta tai ajoneuvon valmistajalta. 

 Oikein toimiva ja yksilöllisesti säädetty kuljettajainistuin on välttämätön terveydellesi. Pidä huolta istuimestasi ja 
huolla se säännöllisesti varmistaaksesi sen toiminnan. 

 

!    Istuin tulisi huoltaa tai tarkastaa ainakin yhtä säännöllisesti kuin ajoneuvokin (katso ajoneuvon huoltokirja). 
 

Turvallisuusohjeet 
 
 Kun tehdään liitäntöjä ajoneuvon sähköiseen järjestelmään, ota huomioon tyyppikilven arvot (työnnä istuimen 

yläosa etuasentoonsa, niin voit lukea tyyppikilven tekstin jousituksessa). Istuimen liitännät ovat tehtävä erikseen. 
 

-12 V  10 A ( 15 A istuinpehmusteiden lämmitykseen ) 
-24 V 10 A ( 15 A istuinpehmusteiden lämmitykseen ) 

 
 Jotta vältytään kuljettajan selän vahingoittumiselta, niin istuin on säädettävä kuljettajan painon mukaan ennen 

käyttöönottoa ja aina kun kuljettaja vaihtuu. 
 Jotta vältyttäisiin vammoilta, mitään tavaroita ei saa laittaa istuimen liikkuma-alueelle. 
 Jotta vältyttäisiin onnettomuuksilta pitää asetusten oikeellisuus tarkistaa ennen ajoneuvon käyttöönottoa. 
 Istuimen säätöjä ei saa tehdä ajon aikana. 
 Jos selkänojan pehmusteet vaihdetaan, pitää selkänoja tukea/kiilata vaihdon ajaksi. Näin estetään selkänojan 

mahdollinen nykäisy eteenpäin ja vamman aiheutuminen. 
 Jos teet muutoksia standardi-istuimeen (esim. käytetään varaosia jotka eivät ole  :in ), istuin ei 

mahdollisesti enää täytä testauksessa käytettyjä turvallisuusstandardeja. Toiminnot voivat huonontua ja uhata 
turvallisuuttasi. Siksi kaikki muutokset istuimen rakenteessa pitää hyväksyttää :illa.  

 Istuimen turvakiinnitykset (turvavyö ja istuimen kiinnitys ajoneuvoon) saa jälkiasennuksessa tehdä vain ajoneuvon 
valmistajan hyväksymällä tavalla ja asennuksen saa tehdä vain valtuutettu asennusliike  

 Turvavyö pitää olla kiinnitetty ennen ajoa 
 Turvavyö pitää vaihtaa aina onnettomuuden jälkeen. 
 Onnettomuuden jälkeen täytyy asiantuntijan tarkistaa turvavöiden kiinnitys istuimessa, istuin ja turvavöiden 

kiinnityspisteet. 
 Kiinnitysten tiukkuus pitää tarkistaa säännöllisesti. Istuimen heiluminen voi johtua löystyneistä pulteista.  
 Jos istuin ei toimi oikein (esim. jousitus), ota välittömästi yhteyttä asiantuntijakorjaamoon, jossa tehdään tarvittavat 

korjaustyöt. Vajaakuntoisen istuimen käyttö lisää onnettomuusriskiä ja terveytesi vaarantuu. 
 Istuimen, jossa on sisäänrakennettu turvakatkasija (ohjaavat laitteita ajoneuvossa), saa asentaa vain kulkuneuvon 

valmistajan ensisijaisella hyväksynnällä, jotta ne toimivat ajoneuvon muiden turvalaitteiden kanssa. 
 Ennen ajoa pitää tarkistaa tehdyt muutokset toiminnoissa. Jos ajoneuvossa havaitaan toimintahäiriöitä sitä ei saa 

ottaa käyttöön.  
ONNETTOMUSRISKI KASVAA! 

 Istuimelle, jossa on sisäänrakennettu turvakatkasija, ei saa asettaa minkäänlaista tavarakuormaa tai ajoneuvo voi 
lähteä liikkeelle itsekseen. 
ONNETTOMUSRISKI KASVAA! 
 

  ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut istuimen väärästä asennuksesta, käytöstä tai korjauksesta.  
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Painon säätö
Korkeussäätövipua nostetaan lyhyesti ja kun kompressori 
käynnistyy vapautetaan vipu (ei vedetä jatkuvasti). 
Kompressori käy  kunnes jousitus on säätynyt kuljettajalle 
sopivaksi.  
 
 

 





 

Istuimen korkeudensäätö  
Istuimen korkeutta voidaan säätää joko vetämällä vipua ylöspäin 
jolloin istuin nousee tai painamalla vipua alaspäin  jolloin istuin 
laskee alemmaksi. 
Jos istuin nostetaan yli korkeimman tasonsa, istuin laskee 
automaattisesti hiukan alemmaksi voidakseen pitää  joustonsa. 
Jos istuin lasketaan alle matalimman tason , istuin nousee 
automaattisesti hiukan ylemmäksi voidakseen pitää  joustonsa. 
 Jotta välttyisit vahingoilta, älä käytä kompressoria 

yhtäjaksoisesti enempää kuin yhden minuutin ajan.    
 
 

 

Istuinlevyn kulman säätö 
Istuinlevyn kulmaa voidaan säätää nostamalla L/H kahvaa (katso 
nuolta). Kun nostat L/H kahvasta istuinlevy nousee yläasentoonsa, 
jonka jälkeen voit säätää halutun kulman. Valittavana on neljä eri 
vaihtoehtoa. Kun olet löytänyt sopivan kulman päästä irti L/H 
kahvasta, jolloin istuinlevy lukkiutuu paikalleen.
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Istuinlevyn syvyyden säätö 
Istuinlevyn syvyyttä voidaan säätää nostamalla R/H kahvaa (katso 
nuolta). Kun nostat R/H kahvasta istuinlevyä voi liikuttaa eteen - tai 
taaksepäin. Kun olet löytänyt sopivan asennon päästä irti R/H 
kahvasta, jolloin istuinlevy lukkiutuu paikalleen.  
 

 
 
 

Jousituksen kovuudensäätö 

 

Jousituksen kovuutta voidaan muuttaa erilaisiin ajo-olosuhteisiin 
sopiviksi.  
Käännä vipu haluttuun asentoon ja vapauta. Valittavana on neljä eri 
vaihtoehtoa. 
1 = pehmeä 
2 = kova 

 

 
 
 
 

 

Niskatuki 
Niskatuen korkeutta voidaan muuttaa nostamalla tai laskemalla 
niskatukea. 
Niskatuen kulmaa voidaan säätää työntämällä tai vetämällä 
niskatukea. 
Niskatuki voidaan ottaa kokonaan pois vetämällä voimakkaasti 
niskatuesta ylöspäin. 

 

 
 
 
 

 

Selkänojan säätö 
Selkänojan kallistusta voidaan säätää nostamalla selkänojan 
lukitusvivusta. Kun haluttu asento on löytynyt, vapautetaan 
lukitusvipu jolloin selkänoja lukkiutuu paikalleen.  
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Pituussäätö 
Istuimen pituussäätö tapahtuu nostamalla lukitusvipua ylöspäin ja 
siirtämällä istuin haluttuun kohtaan. Kun sopiva asento on löytynyt, 
vapautetaan lukitusvipu, jolloin istuin lukkiutuu paikalleen. 

 
 

Pituusvaakajousitus ”nytky” 

 

Joissakin ajo-olosuhteissa on tarpeellista kytkeä päälle 
pituusvaakajousitus. Tämä tarkoittaa, että kuljettajaan kohdistuvat 
tärähdykset ja iskut ajosuunnassa saadaan huomattavasti 
vaimeammiksi.  
Asento 1 päällä 
Asento 2 pois päältä 

 
 

 

Lämmitys 
Pehmusteiden lämmitys kytketään päälle napsauttamalla 
lämmityskytkintä.  
Toiminnot päällä ja pois päältä 
 


 

 
 

 

Ristiseläntuki 
Ristiseläntukea voidaan säätää kääntämällä säätönuppia oikealle tai 
vasemmalle. Voit säätää sekä tuen korkeutta että kaarevuutta sinun 
selällesi sopivaksi. 
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Huolto 
Lika voi huonontaa istuimen toimintoja, joten pidä istuimesi 
puhtaana. Istuinpehmusteet voidaan helposti irrottaa puhdistamista 
varten jonka jälkeen ne saadaan helposti takaisin paikoilleen. 
 
VAROITUS! Jos selkänojan pehmusteet vaihdetaan, pitää 
selkänoja tukea/ kiilata vaihdon ajaksi. Tällä estetään selkänojan 
mahdollinen nykäisy eteenpäin ja vamman aiheutuminen. 
 
Istuinpehmusteita ei saa pesun aikana kastella läpimäräksi. Käytä 
verhoiluun tarkoitettuja kemialliseen puhdistukseen soveltuvia 
aineita. Kokeile ensin pienelle alueelle aineen sopivuus, ennen koko 
istuimen pesua. 
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